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tomto posledním svazku našeho pojednání o trpaslících (zmínky o přesnějším názvosloví lze najít pod
pojmem "trpal"), se budeme pokoušet o rozbor zvláštní kultury a historie tamrielské ztracené rasy. Tuto práci musíme
ale začít varováním. I přes názory prosazované některými vědeckými kruhy, je fakt, že vyjma několika nepopiratelných
příkladů, nemáme žádné jasné důkazy, které by potvrzovaly jakékoliv domněnky týkající se trpasličích zvyků, mravů, bájí,
legend, zákonů, vládního systému, či účasti ve významných historických událostech.
Ačkoliv například můžeme zcela jistě říci, že celá trpasličí rasa zmizela velmi náhle, pouze ten nejnedbalejší a
nejnezkušenější vědec by tvrdil, že se toto událo v tentýž den, nebo dokonce v tutéž hodinu. Není jednoduše vůbec
žádný důkaz, který by odporoval teorii, že trpaslíci zřejmě z Tamrielu zmizeli postupně, v průběhu několika let nebo
desetiletí.
Nic také nevyvrací, že by zdrojem tohoto zmizení mohlo být plošné umírání, morové epidemie, zamoření magií,
nepodařené pokusy s podstatou Éteria nebo dokonce teleportace celé rasy do jedné ze sfér Zapomnění. Trpaslíci prostě
zanechali příliš málo stop, vedoucích k rozluštění jejich náhlého vytracení, a stejný problém se týká všech stránek jejich
sociální struktury a historie.
To, co víme, je tudíž vyvozováno pouze z písemných pramenů jiných ras, které se setkaly s trpaslíky předtím, než opustili
Tamriel. Temní elfové ("dunmeři") například uvádí, že jejich velký prorok Nerevar v prvním věku sjednotil morrowindské
elfy a trpaslíky proti okupujícím armádám nordů ze Skyrimu. Nordské a elfí texty ale také naznačují, že trpaslíci se s nimi
v různých bájných bitvách spojili.
Naneštěstí žádné z těchto legend a výtvorů lidové slovesnosti trpaslíky nijak podrobně nepopisují a pouze zmiňují, že to
byl tajnůstkářský lid a že spojenectví s nimi bylo natolik neobvyklé, že stálo za to o něm vyprávět příběhy. A po ukončení
prvního věku žádné rasy nezaznamenávají žádné setkání s živými trpaslíky. Tato záležitost je navíc zhoršená tím, že
mnoho písemností temných elfů, týkajících se jejich vztahů s trpaslíky, bylo ztraceno při tragickém výbuchu Vvardenfellu
při vpádu Zapomnění téměř před dvěma sty lety. Jakákoliv tajemství, která mohly o ztracené rase odhalit, jsou nyní
pohřbena pod vrstvami roztavené země, spolu s mnoha nebohými temnými elfy.
Naše polemika o trpaslících tudíž končí vážnější tématikou. Jak už to s vědeckým úsilím bývá, našli jsme více otázek než
odpovědí a důkaz, po němž tak zoufale pátráme, je i přes naši horečnatou snahu stále mimo dosah.
Tajemství, která nám po sobě trpaslíci zanechali, by si rozhodně zasloužila další století mého osobního výzkumu a je dost
dobře možné, že ani několik tisíciletí vykopávek, byť jen jedné trpasličí rozvaliny, by nestačilo k utvoření jasného obrazu
o nich. Ze své ošoupané tapisérie trpasličích artefaktů ale můžeme vidět opatrnou, inteligentní, pracovitou a vysoce
rozvinutou kulturu, v odhalení jejíchž záhad můžeme my, jako studenti a učitelé jejich práce, jenom doufat.
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